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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din ziua de 8 martie 2022 

 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Iulian Bulai, 

președinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

Camerei Deputaților. Participarea la ședință a fost în sistem hibrid (prezență 

fizică și on line). 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi:  

1. Proiect de Lege pentru declararea lui Ion C. Brătianu ca "Erou 

Național"(PL x 326/2021). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

La propunerea domnului vicepreședinte Ioan Vulpescu, membri Comisiei 

au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea 

dezbaterilor asupra inițiativei legislative pentru o ședință viitoare. 

 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor 

de for public nr.120/2006 (PLx 562/2020). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului suplimentar. 

În calitate de invitat, la lucrările Comisiei a participat domnul Demeter 

András István, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.  
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Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege precum și 

documentele însoțitoare. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport suplimentar de 

adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise. 

              

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

monumentelor de for public nr.120/2006 (PL x 775/2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului suplimentar. 

În calitate de invitat, la lucrările Comisiei a participat domnul Demeter 

András István, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.  

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege, precum și 

documentele însoțitoare.  

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport suplimentar de 

respingere a proiectului de lege. 

 

4. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua 

Națională a Martiriului Românesc (Pl x 563/2020). Dezbateri în vederea 

întocmirii avizului.   

În calitate de invitat a participat la lucrările Comisiei, din partea 

Ministerului Culturii, domnul Demeter András István, secretar de stat.  

La propunerea domnului președinte Iulian Bulai, membri Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea 

dezbaterilor asupra inițiativei legislative pentru o ședință viitoare. 
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În ziua de 8 martie a.c., din numărul total de 13 deputați, la lucrările 

Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 13 parlamentari: domnul 

președinte Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR), domnul vicepreședinte 

Ioan Vulpescu (Grupul parlamentar al PSD), domnul vicepreședinte Nicolae- 

Miroslav Petrețchi (Grupul parlamentar al Minorităților Naționale), domnul 

deputat Iulian-Alexandru Badea (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Cristian Buican (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Vasile Cîtea 

(Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe (Grupul 

parlamentar al PNL), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul parlamentar 

al PNL), domnul deputat Darius Pop (Grupul parlamentar al AUR), domnul 

deputat Gigel-Sorinel Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat 

Dragoș-Cătălin Teniță (Grupul parlamentar al USR) și doamna deputat Diana 

Adriana Tușa (Grupul parlamentar al PSD); domnul deputat Kelemen Hunor 

(Grupul parlamentar al UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Szabó Ödön 

(Grupul parlamentar al UDMR). 

 
 
 
               PREŞEDINTE, 

                Iulian BULAI 


